Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 1
Pozycja 1
1. Jednostka zasilająca dwustanowiskowa –6 kpl.
2. Typ/model: ………….............
3. Producent ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021
KOLUMNA INTENSYWNEJ TERAPII na sale:
1.
Producent, kraj pochodzenia, model

PODAĆ

2.

Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE

TAK

3.

Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie
powierzchnie bez wystających wkrętów i innych
elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone,
bez ostrych krawędzi i kantów

TAK

Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie
płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane
do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna
przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączami.

TAK

Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°.
Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 1215°

TAK

4.

5.

6.

Kolumna sufitowa w układzie tandem (wspólne
mocowanie stropowe. Każda strona tandemu
dwuramienna, o zasięgu pierwszej części 600 mm ±
5% i drugiej 600 mm ± 5% licząc w osiach ramion.
Łączny zasięg ramienia łamanego liczony od osi
sufitowej do osi głowicy 1200 mm ± 5%.

Ramiona o zasięgu
pierwszej części
600 mm ± 5% i
drugiej 600 mm ±
5% - 10 pkt.

Ramiona
750mm_750mm –
Dopuszcza się ramiona o długości 750 mm+750 mm
0 pkt.
7.

Elektro-pneumatyczne lub pneumatyczne
zwalnianie hamulców mechanicznych przegubu
stropowego i pośredniego. Konstrukcja hamulców
zapewniająca ich zablokowanie w przypadku braku
sprężonego powietrza. Konstrukcja hamulców musi
dopuszczać przemieszczenie kolumny podczas
braku sprężonego powietrza – hamulce muszą
posiadać regulację siły zahamowania tak aby
możliwe było wyregulowanie siły koniecznej do
przemieszczenia kolumny w przypadku braku
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TAK

sprężonego powietrza.
8.

Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w
wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów
(naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion
TAK
lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne,
kolorystyczne oznaczenie uruchamianych
przegubów na przyciskach sterowniczych.

9.

Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla
zachowania odpowiedniej sztywności ramie w
przekroju dwuwypukło-dwupłaskie lub o kształcie
TAK
trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku
podłodze lub o przekroju eliptycznym.

10.

Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga
aparatury medycznej jaką można posadowić na
kolumnie) strona sucha ≥ 200 kg i strona mokra ≥
190 kg

TAK

Głowice kolumny (zarówno strony suchej jak i
mokrej) wysokości min. 1200 mm

TAK

11.

STRONA SUCHA
12.

Głowica kolumny wyposażona w:

TAK

- 2 x półka z o wym. szerokość: 530 mm x głębokość
480 mm. Półki wyposażone w szyny boczne po
prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej.
- 1 x szuflada pojedyncza zamocowana pod
najniższą półką

13.

konsola nośna o przekroju nie większym niż 300mm TAK
± 10% x 300 ± 10% mm

14.

Jedna z półek wyposażona w na froncie w
TAK
zintegrowany podwójny uchwyt wykonany w całości
z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym
(pożądany kolor – dowolny odcień niebieskiego,
błękit) lub z rękojeścią metalową Uchwyty muszą
zawierać w sobie, oznaczone kolorystycznie,
przyciski do pozycjonowania jednostki (zwalnianie
hamulców pneumatycznych). Nie dopuszcza się
szyny frontowej ani żadnych elementów łączących
uchwyty

15.

Wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez
TAK
ostrych krawędzi i kantów –co najmniej 2
ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego
(możliwość przełożenia dla wszystkich narożników
każdej półki) montowane w odpowiadającą mu
końcówkę szyny bocznej. Do oferty dołączyć zdjęcie
z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie
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internetowej) folderu producenta.
Udźwig półki min. 50 kg.
16.

Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali
lub aluminium, malowane proszkowo

TAK

17.

Półka z regulacją ustawienia wysokości konsoli co
najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość
mocowania do wszystkich 4 ścian).

Ustawienie półki
na 4 ścianach – 10
pkt.
Ustawianie półki
tylko na froncie –
0pkt.

18.

Mocowanie półek za pomocą mechanizmu
szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm.
Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ±
20% lub płynna, nie skokowa.
Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami
w każdym położeniu półki na froncie i na plecach
konsoli

19.

Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne:

Mocowanie półek
za pomocą
mechanizmu
szybkozatrzaskow
ego – 20 pkt.
Mocowanie do
szyny na froncie
głowicy – 0 pkt.
TAK

- min. 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z
bolcem uziemienia Schuko i klapką
- min. 16 x gniazdo ekwipotencjalne
- min 1 podwójne gniazdo RJ45
Przygotowanie do instalacji w przyszłości min 2
gniazd telekomunikacyjnych
20.

Gniazda gazów medycznych typ AGA – system
złączy gazowych stosowany u Zamawiającego.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj.
kompatybilnych z tym systemem złączy.

TAK

Gniazda zlokalizowane na tylnej ścianie głowicy
kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm
stosownie do rodzaju gazu i opisane.
- min. 2 x Próżnia
- min. 2 x Sprężone powietrze
- min. 2 x Tlen
(wszystkie na ścianie tylnej)
21.

Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy,
oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w
wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez
niewłaściwym podłączeniem

22.

Wszystkie gniazada gazowe i elektryczne
zlokalizowane w panelach max 2 szt w panelu
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TAK

Panel mocowany w głowicy nie wystający poza jej
obrys .Panel o wysokości max 125 mm szerokością
dostosowany do wymiarów głowicy . Możliwość
samodzielnego repozycjpnowania paneli gazowych i
elektrycznych przez użytkownika po instalacji
kolumny na wszystkich 4 ściankach głowicy
23.

Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia
(półek, szyn montażowych, wysięgników,
uchwytów, itp.)

24.

Akcesoria:

25.

TAK

-

Wieszak na płyny infuzyjne, drążek
mocowany w systemie zatrzaskowym na
wysięgniku drążek o dług min 1000mm i
średnicy min 20mm

-

Lampka ledowa mocowana do szyny
akcesoryjnej .

-

2x szyna sprzetowa o długości min 400mm
(ueroszyna) mocowana do głowicy na
zatrzaski

-

Schowek na nadmiar kabli zamontowany w
ścianie głowicy zamykany.

Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie
powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych
krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli)
głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza
się elementów paneli głowicy lakierowanych.

TAK

STRONA MOKRA
26.

Głowica kolumny wyposażona w:
- 2 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości
1000 mm na wysięgniku jednoramiennym
przymocowanym do boku konsoli na mechanizm
zatrzaskowy , 1 drążek y wyposażony w wieszak do
wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością
zmiany wysokości położenia butli.
-1x Schowek na nadmiar kabli montowany w ścianie
głowicy z zamknięciem
- Min 3 szyny akcesoryjne montowane na ścianie
głowicy za pomocą mechanizmu zatrzaskowego
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TAK .

27.

Głowica kolumny wyposażona w:
- 2 x półka z o wym. szerokość: 530 mm x głębokość
480 mm. Półki wyposażone w szyny boczne po
prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej.
TAK
- 2 x szuflada pojedyncza zamocowana pod
najniższą półką Zamontowana jako blok szuflad

28.

Jedna z półek wyposażona w na froncie w podwójny
uchwyt wykonany w całości z tworzywa sztucznego
w kolorze nie czarnym (pożądany kolor – dowolny
odcień niebieskiego, błękit) lub z rękojeścią
metalową Uchwyty muszą zawierać w sobie,
oznaczone kolorystycznie, przyciski do
pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców
pneumatycznych). Nie dopuszcza się szyny
frontowej ani żadnych elementów łączących
uchwyty

29.

Wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez
TAK
ostrych krawędzi i kantów –co najmniej 2
ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego
(możliwość przełożenia dla wszystkich narożników
każdej półki) montowane w odpowiadającą mu
końcówkę szyny bocznej. Do oferty dołączyć zdjęcie
z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie
internetowej) folderu producenta.
Udźwig półki min. 50 kg.

30.

Półka z regulacją ustawienia wysokości konsoli co
najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość
mocowania do wszystkich 4 ścian).

Ustawienie półki
na 4 ścianach – 10
pkt.
Ustawianie półki
tylko na froncie –
0pkt.

31.

Mocowanie półek za pomocą mechanizmu
szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm.
Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ±
20% lub płynna, nie skokowa.
Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami
w każdym położeniu półki na froncie i na plecach
konsoli

Mocowanie półek
za pomocą
mechanizmu
szybkozatrzaskow
ego – 20 pkt.
Mocowanie do
szyny na froncie
głowicy – 0 pkt.

32.

konsola nośna o przekroju nie większym niż 300mm TAK
± 10% x 300 ± 10% mm

33.

Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali
lub aluminium, malowane proszkowo
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TAK

34.

Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne:

TAK

- min. 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z
bolcem uziemienia Schuko i klapką
- min. 16 x gniazdo ekwipotencjalne
- 1 podwójne gniazdo RJ45
Przygotowanie do instalacji w przyszłości min 2
gniazd telekomunikacyjnych
35.

Gniazda gazów medycznych typ AGA – system
złączy gazowych stosowany u Zamawiającego.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj.
kompatybilnych z tym systemem złączy.

TAK

Gniazda zlokalizowane na tylnej ścianie głowicy
kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm
stosownie do rodzaju gazu i opisane.
- min. 2 x Próżnia
- min. 2 x Sprężone powietrze
- min. 2 x Tlen
(wszystkie na ścianie tylnej)
36.

Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy,
oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w
wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez
niewłaściwym podłączeniem

37.

Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia TAK
(półek, szyn montażowych, wysięgników,
uchwytów, itp.)

38.

Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie
powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych
krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli)
głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza
się elementów paneli głowicy lakierowanych.

39.

Do opisanej konfiguracji należy przedstawić projekt TAK
na autoryzowanym przez producenta
oprogramowaniu lub potwierdzony przez
producenta rysunek techniczny przedstawiający
najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący –
schemat, siły działające na strop, media,
zwymiarowanie od podłogi do elementów kolumny:
konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odległości ramion
od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron
konsoli kolumny z uwzględnieniem akcesoriów i
wszystkich mediów – prądy niskie i wysokie oraz
gazy. Nośności kolumn oraz pozostałe elementy,
które mogą potwierdzić spełnienie oczekiwań
Zamawiającego. W przypadku producentów
zagranicznych dopuszcza się materiał w J.
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TAK

angielskim lub niemieckim.

40.

Oświadczenie Producenta / autoryzowanego
TAK Dołączyć
dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego
podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych
urządzeń.

41.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
uzupełnienia wykładzin w odpowiednim wymiarze
w przypadku montażu przezstropowego

TAK

Pozycja 2

1. Pełna nazwa urządzenia: zestaw pomp infuzyjnych – 21 kpl.
2. Typ/model (pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej, pompy infuzyjnej objętościowej, stacji dokującej
podać ): ………….............
3. Producent (pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej, pompy infuzyjnej objętościowej, stacji dokującej
podać ): ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021
Przedmiot zamówienia

Parametry
wymagane

Lp.

Parametry oferowane
Tak/Nie
podać/opisać

1

Sterowana
1
elektronicznie pompa infuzyjna 1strzykawkowa do dożylnego, dotętniczego i
dojelitowego podawania płynów.

TAK

2

Możliwość pracy pompy w informatycznej sieci
TAK/ podać
systemu centralnego zarządzania danymi i transmisji
danych.

3

Możliwość opcjonalnej bezprzewodowej
dwustronnej komunikacji pompy z systemem
centralnego zarządzania

TAK/ NIE Tak – 10
pkt
Nie – 0 pkt

i transmisji danych. .
4

Możliwość połączenia pompy w sieć z komputerem TAK / podać
centralnym - samodzielnie lub poprzez stację
dokującą. .

7

5

Automatyczne mocowanie strzykawki w pompie od TAK
frontu pompy.

6

Zabezpieczenie przed samoczynnym opróżnieniem
strzykawki – również dla tłoka strzykawki
niezablokowanego w głowicy tłoczącej

TAK/podać

7

Zabezpieczenie przed wymianą strzykawki przez
osoby do tego nieuprawnione. .

TAK

8

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o
TAK
objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml co najmniej 3-ech
róznych producentów strzykawek, dostępnych na
rynku.

9

Automatyczne rozpoznawanie przez pompę
rozmiaru strzykawki.

TAK

10

Zakres programowania prędkości infuzji: minimum
0,1÷999,9 ml/godz.

TAK/podać

11

Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności TAK
przerywania wlewu.

12

Możliwość podania bolusa na żądanie.

TAK

13

Możliwość podania bolusa o określonej objętości.

TAK

14

Możliwość podawania bolusa regularnie w
programowanych odstępach czasu od 1 min. do 24
godzin.

TAK/ podać

15

Zakres programowania prędkości podaży bolusa:
minimum 1÷1600 ml/godz. .

TAK/ podać

16

Dokładność mechaniczna pompy: nie gorsza niż
±0,5%. .

TAK / podać

17

Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego TAK
bolusa po alarmie okluzji (funkcja anty-bolus po
okluzji). .

18

Zakres programowania objętości do podawania
(VTBD): minimum 0,1÷9999 ml.

19

Zakres programowania czasu infuzji: minimum od 1 TAK / podać
min. do 72 godz. .
1 min – 72 godz. –
0 pkt

TAK / podać

Pow. 72 h – 5 pkt
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20

Możliwość programowania parametrów infuzji w
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w
odniesieniu do czasu. .

TAK

21

Możliwość programowania parametrów bolusa w
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w
odniesieniu do czasu. .

TAK

22

Tryby pracy:

TAK / podać

Minimum 12 programów infuzji o różnych
parametrach
Spadek – utrzymanie – wzrost podaży.
Podaż okresowa z przerwami.
Dawka w czasie.
Kalkulacja prędkości podaży.
23

Możliwość ustawiania co najmniej 7-miu poziomów TAK / podać
ciśnienia okluzji w zakresie od 0,1 do 1,2 bar.

24

Pompa wyposażona w tryb przejęcia: automatyczne TAK
przejmowanie infuzji przez kolejną pompę
natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej.
Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie
oznaczone na ekranie. np. pompa 1, pompa 2.

25

Pompa wyposażona w system monitorujący wzrost / TAK
spadek ciśnienia, pracujący przy małych
prędkościach podaży z dokładnością nie gorszą niż
±1 mmHg, działający niezależnie od głównych
nastaw progu ciśnienia okluzji, bez konieczności
stosowania specjalnych drenów

26

Przynajmniej jedna pompa na stanowisko pacjenta
wyposażona w funkcję TCI.

TAK

27

Możliwość opcjonalnego rozszerzenia
oprogramowania pozostałych pomp o funkcję TCI

TAK/NIE Tak – 5 pkt

Możliwość opcjonalnego rozszerzenia
oprogramowania pompy o funkcję PCA i PCEA

TAK/ NIE Tak – 5
pkt

28

Nie – 0 pkt

Nie – 0 pkt
29

Możliwość prowadzenia znieczulenia
zewnątrzoponowego.

TAK/ NIE Tak – 5
pkt
Nie – 0 pkt
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30

Możliwość zainstalowania w pompie biblioteki
TAK / podać
leków: minimum 500 leków z parametrami infuzji, z
możliwością podzielenia protokołów na min. 30
grup/kategorii

31

Wyświetlanie nazwy podawanego leku i
zaprogramowanych parametrów infuzji w całym
czasie infuzji. Dopuszczalne wyświetlanie
naprzemienne

32

Funkcja KVO z możliwością programowania
TAK
parametrów bezpośrednio lub z poziomu
oprogramowania serwisowego, i wyłączenia funkcji.

33

Możliwość programowania przerw w podaży.

TAK

34

Podświetlany panel sterowania i klawiatura z
możliwością regulacji natężenia podświetlenia

TAK

35

Sygnalizowanie pracy pompy.

TAK

36

Możliwość zmiany wielkości znaków w wyświetlanej TAK
informacji o prędkości podaży.

TAK

37
38

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów
alarmowych.

TAK

39

Alarm pustej strzykawki.

TAK

40

Alarm zatrzymanej infuzji.

TAK

41

Alarm okluzji.

TAK

42

Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.

TAK

43

Alarm wstępny przed końcem infuzji.

TAK

44

Alarm rozładowanego akumulatora.

TAK

45

Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania
akumulatora.

TAK

46

Alarm braku strzykawki lub źle założonej strzykawki. TAK

47

Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki.

48

Alarm informujący o uszkodzeniu pompy z
TAK
wyświetlaniem kodu diagnostycznego uszkodzenia.

49

Alarm informujący o manipulowaniu przy napędzie
podczas infuzji.

TAK

TAK

50
51

Możliwość zasilania pompy z sieci
TAK
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez stację
dokującą.

10

52

Możliwość zasilania pompy, poza stacją dokującą, z TAK
sieci 230 V AC 50 Hz poprzez opcjonalny zewnętrzny
zasilacz.

53

Zasilanie awaryjne pompy z wewnętrznego
akumulatora przez co najmniej 10 godzin przy
prędkości przepływu

TAK

20 ml/godz.
54

Możliwość zasilania pompy poza stacją dokującą z
zewnętrznego źródła napięcia 12 V DC.

TAK/ NIE Tak – 10
pkt
Nie – 0 pkt

55
56

Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji dokującej.

TAK

57

Możliwość wyposażenia pompy w opcjonalny
uchwyt zatrzaskowo łączony z pompą, mocujący
pompę do rur pionowych i poziomych, do
zastosowań poza stacją dokującą.

TAK/ NIE Tak – 5
pkt

58

Klasa ochrony przeciwporażeniowej (prądem
elektrycznym) – podać.

TAK / podać

59

Stopień ochrony IP: minimum IP22.

TAK / podać

60

Wymiary pompy (szerokość [mm] x głębokość [mm] podać
x wysokość [mm])

61

Masa pompy: nie większa niż 1,6 kg.

TAK / podać

62

Pompa kompatybilna z oferowanymi stacjami
dokującymi.

TAK

64

Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna
objętościowa do dożylnego, dotętniczego i
dojelitowego podawania płynów.

TAK

65

Możliwość pracy pompy w informatycznej sieci
TAK
systemu centralnego zarządzania danymi i transmisji
danych.

66

Możliwość opcjonalnej bezprzewodowej
dwustronnej komunikacji pompy z systemem
centralnego zarządzania i transmisji danych.

Nie – 0 pkt

63

67

TAK/ NIE Tak – 10
pkt
Nie – 0 pkt

Możliwość połączenia pompy w sieć z komputerem TAK
centralnym samodzielnie lub poprzez stację
dokującą. .

11

68

Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym,
niekontrolowanym przepływem składający się z
dwóch elementów:
1)

TAK

zabezpieczenie w pompie;

2)
zabezpieczenie na drenie - kolorystyczne
kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od
stosowanej terapii.
69

Zakres programowania prędkości infuzji: minimum
0,1 ÷ 1200 ml/godz.

TAK / podać

70

Możliwość programowania prędkości infuzji w
zakresie 0,1÷99,99ml/godz. ze skokiem
0,01ml/godz.

TAK/ NIE Tak – 10
pkt
Nie – 0 pkt

71

Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności TAK
przerywania wlewu.

72

Możliwość podania bolusa na żądanie.

TAK

73

Możliwość podania bolusa o określonej objętości.

TAK

74

Zakres programowania prędkości podaży bolusa:
minimum 1 ÷ 1200 ml/godz.

TAK, podać

75

Dokładność mechaniczna pompy: nie gorsza niż ±
0,5 %.

TAK, podać

76

Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego TAK/ podać
bolusa po alarmie okluzji (funkcja anty-bolus po
okluzji). Maksymalna objętość bolusa po alarmie
okluzji ≤0,2ml

77

Zakres programowania objętości do podawania
(VTBD): minimum 0,1÷9999 ml.

78

Zakres programowania czasu infuzji: minimum od 1 TAK/ podać1 min –
min. do 72 godz.
72 godz. – 0 pkt

TAK/ podać

Pow. 72 h – 5 pkt
79

Możliwość programowania parametrów infuzji w
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w
odniesieniu do czasu.

TAK

80

Możliwość programowania parametrów bolusa w
mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w
odniesieniu do czasu.

TAK
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81

Tryby pracy:

TAK

Minimum 12 programów infuzji o różnych
parametrach.
Spadek – utrzymanie – wzrost podaży.
Podaż okresowa z przerwami.
Dawka w czasie.
Kalkulacja prędkości podaży.
82

Możliwość ustawiania co najmniej 7-miu poziomów TAK
ciśnienia okluzji w zakresie min. od 0,3 do 1,2 bar. .

83

Możliwość precyzyjnej podaży zarówno z czujnikiem TAK
kropli, jak i bez czujnika.

84

Możliwość zainstalowania w pompie biblioteki
TAK
leków: minimum 500 leków z parametrami infuzji, z
możliwością podzielenia protokołów na min. 30
grup/kategorii

85

Wyświetlanie nazwy podawanego leku i
zaprogramowanych parametrów infuzji w całym
czasie infuzji. Dopuszczalne wyświetlanie
naprzemienne

86

Funkcja KVO z możliwością programowania
TAK
parametrów bezpośrednio lub z poziomu
oprogramowania serwisowego i wyłączenia funkcji.

87

Możliwość programowania przerw w podaży.

TAK

88

Podświetlany panel sterowania i klawiatura, z
możliwością regulacji natężenia podświetlenia

TAK

89

Ciągła prezentacja ciśnienia w linii w formie
graficznej.

TAK

90

System alarmów.

TAK

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów
alarmowych.
Alarm czujnika kropli.
Alarm zatrzymanej infuzji.
Alarm okluzji.
Alarm wstępny przed końcem infuzji.
Alarm rozładowanego akumulatora.
Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania
akumulatora.
Alarm informujący o uszkodzeniu pompy z
wyświetlaniem diagnostycznego kodu uszkodzenia.
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TAK

91

System wykrywania pęcherzyków powietrza.

TAK/ podać

Wykrywanie pęcherzyków powietrza o objętości ≥
0,01ml.
Sygnalizowanie wykrytych pęcherzyków powietrza..
92

Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o
funkcję TCI..

TAK

93

Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o
funkcję PCA.

TAK

94
95

Możliwość zasilania pompy z sieci
TAK
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez stację
dokującą.

96

Możliwość opcjonalnego zasilania pompy poza
stacją dokującą poprzez zewnętrzny zasilacz z sieci
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz.

TAK

97

Zasilanie awaryjne pompy z wewnętrznego
akumulatora przez co najmniej 10 godzin przy
prędkości przepływu 20 ml/godz.

TAK

98

Możliwość zasilania pompy poza stacją dokującą z
zewnętrznego źródła napięcia 12 V DC.

TAK/ NIE Tak – 10
pkt
Nie – 0 pkt

99
100

Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji dokującej.

TAK

101

Możliwość wyposażenia pompy w opcjonalny
uchwyt zatrzaskowo łączony z pompą, mocujący
pompę do rur pionowych i poziomych, do
zastosowań poza stacją dokującą.

TAK/ NIE Tak – 10
pkt

102

Klasa ochrony przeciwporażeniowej (prądem
elektrycznym)

TAK/ podać

103

Stopień ochrony IP: minimum IP22.

TAK/ podać

104

Wymiary pompy: (szerokość [mm] x głębokość [mm] podać
x wysokość [mm]) – podać.

105

Masa pompy nie większa niż 1,6 kg. .

TAK/ podać

106

Pompa kompatybilna z oferowanymi stacjami
dokującymi.

TAK

Nie – 0 pkt

107
108

Moduł stacji dokującej umożliwiający zamocowanie TAK
min. 3 szt. pomp strzykawkowych i 1 szt. pomp
objętościowych, wyspecyfikowanych powyżej
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109

Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z
komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45.
Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli
np.RS232.

TAK

110

System szybkiego mocowania pomp w stacji
dokującej bez przerywania wlewu.

TAK

111

Automatyczne podłączenie zasilania do pompy po
włożeniu pompy do stacji dokującej.

TAK

112

Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w stacji
dokującej. .

TAK

113

Stacja dokująca wyposażona w system alarmów,
niezależnie od systemu alarmów w pompach
infuzyjnych.

TAK

Akustyczne i wizualne sygnalizowania stanów
alarmowych, pozwalające na łatwą identyfikację
stanowiska wymagającego interwencji personelu
medycznego.
Własne zasilanie awaryjne systemu alarmów.
114

Możliwość pracy stacji dokującej w informatycznej
sieci centralnego systemu zarządzania danymi i
transmisji danych.

TAK

115

Możliwość współpracy stacji dokującej z
automatycznym systemem do prowadzenia
kontrolowanej insulinoterapii.

TAK

116

Zasilanie stacji dokującej z sieci
elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz

TAK

117

Możliwość zwiększenia pojemności stacji dokującej
do 8-miu i 12-tu pomp infuzyjnych..

TAK

118

Stacja dokująca wyposażona w uchwyt do
przenoszenia.

TAK/NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

119

Możliwość mocowania stacji dokującej do rur
pionowych i poziomych oraz na oferowanych
statywach jezdnych bez dodatkowego
oprzyrządowania.

TAK

120

Oprogramowanie w jezyku polskim

TAK

121

Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK

122

Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników TAK
Zamawiającego w cenie oferty.
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123

124

Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od
TAK
chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72
godz. w dni wolne i święta
TAK
podać

Okres gwarancji– min. 24 miesiące.

125

Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji
na koszt własny Wykonawcy

126

Zalecana przez Producenta częstotliwość
TAK
wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: podać
- trwania gwarancji,
- po gwarancji.

127

Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych TAK
i akcesoriów przez okres 5 lat.

128

Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy
trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu
dodatkowych opłat.

129

TAK

TAK

Podać
Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy

130

Oświadczenie Producenta / autoryzowanego
dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków
TAK załaczyć
gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego
podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych
urządzeń.
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Pozycja 3
1. Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 kpl.
2. Typ/model ………….............
3. Producent ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021

Parametry
wymagane

LP.

PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane)

I.

Informacje ogólne

1.

Rok produkcji 2020/2021- urządzenie fabryczne
nowe

TAK, podać

2.

Model/Typ/Producent

TAK, podać

II.

Opis parametrów

1.

Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja

TAK

2.

Działanie urządzenia w pełni elektryczne

TAK

Informacje ogólne

Opis parametrów

Głębokość i częstość kompresji zgodnie z
wytycznymi ERC
3.

Parametr oferowany
(opisać)

TAK

Głębokość – od 4 do 6 cm
Częstość – od 100 do 120 ucisk/min.

4.

Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych
dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością TAK
ucisku w granicach 4 – 5 cm

5.

Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia
klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie
podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację )

TAK

Źródło zasilania:
- akumulator wewnętrzny
6.

TAK
- zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V
- zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V

7.

Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max.
120 min.

TAK

8.

Możliwość automatycznego doładowywania
akumulatora wewnętrznego podczas pracy
urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania

TAK
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(230 V AC lub 12 V DC)
9.

Ładowarka wewnątrz urządzenia

TAK

10.

Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej
kompresji w trakcie transportu pacjenta przy
zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40
min.

TAK

11.

Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności
zdejmowania urządzenia z pacjenta

TAK

12.

Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą
TAK
/plecakiem < 12 kg

13.

Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych
medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu
PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia
TAK
(.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany
adres email

14

Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu
przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5
sekund

15

Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości
uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie TAK
102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę.

TAK

WYPOSAŻENIE
1.

torba lub plecak

TAK

2.

deska pod plecy

TAK

3.

podkładka stabilizująca pod głowę

TAK

4.

pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia

TAK

5.

jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z
pacjentami przy masażu (min. 12 szt.)

TAK

6.

akumulator

TAK

III.

GWARANCJA

1.

Gwarancja min. 24 miesiące

TAK

2

Serwis pogwarancyjny, dostępność części
zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży

TAK

IV.

INNE

1.

Instrukcja pisemna w języku polskim

TAK

2.

Komunikacja z aparatem w języku polskim.

TAK

3.

Deklaracja zgodności lub certyfikat CE

TAK

GWARANCJA

INNE
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4.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także
przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie
TAK
oferty.
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Pozycja 4
1. Kardiostymulator zewnętrzny – 2 kpl.
2. Typ/model ……………..........
3. Producent ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021

Parametry
wymagane

LP.

PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane)

I.

Informacje ogólne

1.

Rok produkcji 2020/2021- urządzenie fabryczne
nowe

TAK, podać

2.

Model/Typ/Producent

TAK, podać

II.

Opis parametrów

1

Tryb stymulacji SSI, S00, stymulacja uderzeniowa

TAK

2

Częstość stymulacji 30-250/min

TAK

3

Szybka stymulacja (uderzeniowa): 60-1000ppm

TAK

4

Amplituda impulsów min: 0,1-17V

TAK

5

Polarnośc:UP/BP

TAK

6

Szerokość impulsów 1,0 ms

TAK

7

Czułość: 1-20mV lub ±0,2mV

TAK

8

Okres refrakcji: 250ms ±5%

TAK

9

Kontrola impedancji obwodu elektrody, sygnalizacja
TAK
dźwiękowa

10

Zakres tolerancji impedancji elektrod : 200-2000Ω

TAK

11

Ostrzeżenie EOS, sygnalizacja świetlna (LED)

TAK

12

Czas użytkowania >500 godzin

TAK

13

Typ baterii: alkaliczne ogniwa manganowe typ, 9V

TAK

14

Łatwość w obsłudze, regulacja ustawień za pomocą
pokręteł dostępnych na panelu głównym

TAK

15

Różne możliwości podłączenia elektrod czasowych

TAK

16

Możliwość wymiany baterii bez odłączania

TAK

Parametr oferowany
(opisać)
Informacje ogólne

Opis parametrów

20

urządzenia
17

Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wysokiej
częstości

TAK

18

Masa z baterią : poniżej 250g

TAK

19

Kabel do połączenia elektrod czasowych z
stymulatorem

TAK

20

Przeźroczysta przyłbica, chroniąca panel sterowania,
TAK
z zabezpieczeniem przed przypadkowym zsunięciem

III.

GWARANCJA

1.

Gwarancja min. 24 miesiące

TAK

2

Serwis pogwarancyjny, dostępność części
zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży

TAK

IV.

INNE

1.

Instrukcja pisemna w języku polskim

TAK

2.

Komunikacja z aparatem w języku polskim.

TAK

3.

Deklaracja zgodności lub certyfikat CE

TAK

4.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także
przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie
TAK
oferty.

GWARANCJA

INNE
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Pozycja 5
1. Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej 1 szt.
2. Typ/model ……………..........
3. Producent ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021

Lp.

Opis parametru

Parametr
Wartość ofertowana
wymagany/oceniany

1

Nazwa / producent

Podać

2

Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.

TAK

3

Długość całkowita

2100 ± 80mm

4

Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych
zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i
siedzącej
min. 1170 mm
Szerokość całkowita

820 ± 80mm

6

Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża
do górnej płaszczyzny leża z materacem

650± 80 mm

7

Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża
do górnej płaszczyzny leża z materacem

950± 80 mm

8

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej
lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach.
Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione
płytami. Podwozie zabudowane pokrywą
tworzywa sztucznego.

TAK

9

Manualna regulacja segmentu oparcia pleców
wspomagana sprężyną gazową

TAK

10

Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu
Tak 20pkt,
oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża
min. 0°-90°
Nie 0 pkt

11

Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i
anty-Trendelenburga dostępna obustronnych
dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem
realizowanej funkcji.

TAK

12

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga min. -18°-+18°

Tak 20pkt,

5
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Nie 0 pkt

13

Obustronny nożny pedał do hydraulicznej
regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym
oznaczeniem realizowanej funkcji.

14

Centralna podwójna jednoczesna blokada
wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu
dźwigni nożnej
TAK

15

Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem
kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz
funkcji jazdy na wprost.

TAK

Nośność maksymalna min. 317 kg.

Tak 20pkt,

17

TAK

Nie 0 pkt
Obustronny nożny pedał do hydraulicznej
regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym
oznaczeniem realizowanej funkcji.

Tak 20pkt,
Nie 0 pkt

18
19

Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową TAK
bez widocznej metalowej osi obrotu

20

MATERAC

TAK

21

Długość

1900 ±80mm

22

Szerokość

740 ± 80mm

23

Grubość

76± 80mm

24

Materac piankowy wodoszczelny ze zgrzewanymi Tak 10pkt,
krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na
Nie 0 pkt
promieniowanie UV

25

WYPOSAŻENIE

TAK

Ergonomiczne uchwyty prowadzące od strony
głowy Pacjenta

TAK

26
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Pozycja 6
1. Holter ciśnieniowy rejestratory 4 szt.
2. Typ/model ……………..........
3. Producent ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021

Lp.
1

Opis parametru

Parametr
Wartość ofertowana
wymagany/oceniany

Nazwa / producent

Podać

Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i
oscylometryczna

TAK

2
Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia
TAK
skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego
ciśnienia tętniczego
3
Rejestrator przystosowany technicznie do
pomiarów u dorosłych i dzieci

TAK

Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania
głosowego danych pacjenta

TAK

Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg

TAK

Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm

TAK

Rejestrator z wbudowanym kolorowym
wyświetlaczem OLED

TAK

Wbudowany w rejestrator port mini-USB do
komunikacji z komputerem

TAK

4

5

6

7

8

9

24

Czas rejestracji 48 godzin

TAK

Funkcja uruchomienia i zaprogramowania
badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z
rejestratora bez użycia komputera

TAK

Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych
na ekranie rejestratora

TAK

Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników
pomiarów pacjentowi

TAK

Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia
pomiaru

TAK

10

11

12

13

14
Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie TAK
do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta
15
Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta
(przycisk pacjenta)

TAK

Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego
wykonywania

TAK

Możliwość wykonania pauzy w czasie badania
(np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i
wznowienia rejestracji bez konieczności
ponownego programowania urządzenia

TAK

Cztery programy pomiarowe z możliwością
niezależnego dostosowania i programowania
interwałów

TAK

Możliwość podziału doby na co najmniej 3
podokresy

TAK

Możliwość programowania interwałów
międzypomiarowych od 5 do 240 minut

TAK
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25

Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania
głosowego

TAK

W zestawie oprogramowanie pracujące w
środowisku Windows 7, 8 i 10 (32 lub 64bit),
umożliwiające prezentację graficzną (wykresy,
histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów,
statystyki) mierzonych parametrów, z
identyfikacją metody pomiarowej

TAK

Możliwość ustalenia i prezentacji wartości
progowych ciśnienia dla podokresów
pomiarowych (wytyczne ECS, AHA lub własne)

TAK

Dane statystyczne na temat ciśnienia
maksymalnego, średniego, minimalnego,
odchylenia standardowego liczone dla każdego
mierzonego parametru, oddzielnie dla
podokresów i całości badania

TAK

Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i
ładunku ciśnienia

TAK

Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych
pomiarów

TAK

Automatyczna klasyfikacja wyników badania
według norm ESC

TAK

Możliwość konfiguracji zawartości raportu
końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z
uwzględnieniem danych prezentowanych przez
oprogramowanie

TAK

Zasilanie z 2 ogniw typu AA

TAK

Waga rejestratora z kompletem ogniw
zasilających maks. 200 g

TAK
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W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z
ładowarką

TAK

W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla
dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia
powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz
„S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych)

TAK

32

33

34

Oświadczenie Producenta / autoryzowanego
Tak Załaczyć
dystrybutora o przejęciu zobowiązań
gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę
/(wskazanego podwykonawcę) w zakresie
zaoferowanych urządzeń.

27

Pozycja 7
1. Zestaw do trudnej intubacji/ bronchoskopii z przenośnym torem wizyjnym 3 szt.
2. Typ/model ……………..........
3. Producent ……………………………
4. Rok produkcji: 2020/2021

Lp.

Parametr
Wartość ofertowana
wymagany/oceniany

Opis parametru

1 Monitor systemu wideoendoskopowego – 3szt.

TAK

2 Ekran monitora z matrycą TFT o przekątnej min.
7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160°

TAK

3 Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli

TAK

4 Monitor wyposażony w dwa wejścia do
jednoczesnego podłączenia dwóch
wideoendoskopów, np. wideorhinolaryngoskopu
i wideootoskopu lub głowic kamery
endoskopowej

TAK

5 Współczynnik ochrony monitora IP54

TAK

6 Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski
membranowe

TAK

7 Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność,
kolor, kontrast

TAK

8 Funkcja balansu bieli

TAK

9 Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowojonowy) oraz sieciowe, możliwość pracy w
trakcie ładowania akumulatora

TAK

10 Graficzny wskaźnik informujący o poziomie
naładowaniu akumulatora wyświetlany na
ekranie monitora

TAK

11 Monitor wyposażony w gniazdo kart SD
umożliwiające dokumentację obrazową w
postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4)

TAK

12 Monitor wyposażony w gniazdo USB

TAK

13 Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo
bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania

TAK
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14 Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z TAK
uchwytu wideoendoskopu oraz poprzez przyciski
monitora
15 Możliwość zamocowania monitora na stojaku

TAK

16 Wyjście wideo HDMI do podłączenia do
większego monitora

TAK

17 Możliwość rozbudowy monitora o głowicę
kamery endoskopowej do połączenia ze
standardowymi optykami sztywnymi

TAK

18 Waga monitora nie większa niż 1300 g

TAK

19 Monitor kompatybilny z wideoendoskopami oraz
wideolaryngoskopami z serii C-Mac posiadanymi
przez zamawiającego

TAK

20 Stojak na kółkach do monitora

TAK

Łyżki wideolaryngoskopowe – 3 szt.

TAK

21 Łyżka wideolaryngoskopowa o rozmiarze MAC #3

TAK

22 Łyżka wideolaryngoskopowa o rozmiarze MAC #4

TAK

23 Kosz do mycia i przechowywania
widelaryngoskopów, kosz o rozmiarach 260 x
120 x 170 mm (+- 5mm)

TAK
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